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A Corte da Comissão Julgadora, devidamente constituída e exercendo 

o encargo de suas atribuições, foi provocada a emitir a decisão sobre, 

a penalização do Atleta Rennan Garret da equipe Manchester City: 

1. O atleta Rennan Garret recebeu as punições de dois cartões 

amarelos e um vermelho aplicados durante a mesma partida; 

2. O mesmo atleta já tinha um cartão amarelo computado em 

partida realizada no dia 20/05/2017; 

3. O representante da equipe do Manchester City, Mauricio 

Wosch, solicitou a CCJ, a suspensão do seu atleta por um jogo 

inteiro, visto que o regulamento estabelece os seguintes 

termos; 

1.3.2. SUSPENSÃO POR CARTÃO AMARELO: O 

jogador que receber o segundo cartão 

amarelo na copa, não poderá participar do 

primeiro tempo do jogo subsequente da sua 

equipe. Os cartões vermelhos e amarelos são 

cumulativos, ou seja, se o atleta acumular dois 

cartões amarelos e um vermelho terá que 

cumprir a suspensão pelos dois cartões 

amarelos e, por conseguinte, a suspensão pelo 

cartão vermelho. Se o atleta receber numa 

mesma partida 1 cartão amarelo + 1 cartão 



amarelo e 1 cartão vermelho, serão 

considerados para fins de cumulação 1 cartão 

amarelo + 1 cartão vermelho. 

1.3.3. SUSPENSÃO POR CARTÃO VERMELHO: 

O jogador que receber cartão vermelho não 

poderá participar do primeiro tempo da 

partida subsequente da sua equipe. Os cartões 

vermelhos e amarelos são cumulativos, ou 

seja, se o atleta acumular dois cartões 

amarelos e um vermelho, terá que cumprir a 

suspensão pelos dois cartões amarelos e, por 

conseguinte, a suspensão pelo cartão 

vermelho. O Cartão Vermelho não elimina os 

Cartões Amarelos.   

Julgamento e Decisão: 

Esclarecimento dos fatos: 

1. Em jogo realizado no dia 20/05/017 o atleta Rennan 

Garret tomou o seu primeiro cartão amarelo. 

2. Em jogo realizado no dia 27/05/2017 o atleta Rennan 

Garret tomou dois cartões amarelos + um cartão vermelho. 

Reforçamos que dois cartões amarelos tomados na mesma partida, 

para feito de cumulação é computado apenas um cartão amarelo, 

conforme prevê o regulamento do CEA.  

Após uma rápida decisão sobre o fato ocorrido entre os integrantes 

da CCJ, consideramos que: 



Considerando que "conseguinte" seria "que ou aquilo que segue; 

consecutivo, sucessivo.", o trecho "Os cartões vermelhos e amarelos 

são cumulativos, ou seja, se o atleta acumular dois cartões amarelos 

e um vermelho, terá que cumprir a suspensão pelos dois cartões 

amarelos e, por conseguinte, a suspensão pelo cartão vermelho.", NA 

NOSSA OPINIÃO, deixa claro que a "suspensão pelo cartão vermelho" 

deve seguir (ser consecutiva) a "suspensão pelos dois cartões 

amarelos".  

Portanto, como a "suspensão pelos dois cartões amarelos" é "não 

poderá participar do primeiro tempo do jogo subsequente da sua 

equipe.", e a "suspensão pelo cartão vermelho" é "não poderá 

participar do primeiro tempo da partida subsequente da sua equipe.", 

e o mais importante, não temos "dois primeiros tempos numa mesma 

partida (jogo) subsequente", mas a suspensão deve cumprir-se 

cumulativamente, entendemos claramente que a suspensão pelos 

cartões deve ser dada da seguinte forma: 

1. SUSPENSÃO POR CARTÃO AMARELO 

Não poderá participar do primeiro tempo do jogo subsequente 

(JOGO 6 – MANCHESTER CITY X OS PÉ TORTO – 03/06/17) da sua 

equipe; 

2. SUSPENSÃO POR CARTÃO VERMELHO 

Não poderá participar do primeiro tempo da partida subsequente 

(JOGO 7 – MANCHESTER CITY X BANHEIRAS F.C – 24/06/17) da sua 

equipe. 

Em resumo, deve-se cumprir suspensão no primeiro tempo do JOGO 

6 e, cumulativamente, no primeiro tempo do JOGO 7. 



Assim, a melhor decisão a se tomar, foi de manter o regulamento para 

o bom andamento do campeonato e pugnar pela superação da 

equipe do Manchester City no primeiro tempo das duas próximas 

partidas. 

Mercê do expendido, está Corte Julgadora decide pelo indeferimento 

do pedido de suspensão do atleta Renan Garret de um jogo inteiro, 

pelos fundamentos aqui expostos. 
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